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Zákon  o  zahraničných  Slovákoch  upravuje  postavenie  zahraničného  Slováka,  jeho  práva  a 
povinnosti  na  území  Slovenskej  republiky  (ďalej  len  „SR“),  postup  pri  priznávaní  postavenia 
zahraničného Slováka a pôsobnosť ústredných orgánov štátnej správy vo vzťahu k zahraničným 
Slovákom.

Postavenie  zahraničného  Slováka možno  za  podmienok  ustanovených  v tomto  zákone  priznať 
osobe, ktorá:

-nie je štátnym občanom Slovenskej republiky
-má slovenskú  národnosť  alebo slovenský  etnický  pôvod (t.j.  ak  osoba,  ktorá  žiada  o  priznanie 

postavenia  zahraničného  Slováka  alebo  niekto  z jej  predkov  v priamom  rade  do  tretieho 
pokolenia bol slovenskej národnosti)

- má slovenské kultúrno – jazykové povedomie (rozumie sa tým aspoň pasívna znalosť slovenského 
jazyka spolu so základnou orientáciou v slovenských kultúrnych reáliách alebo aktívne prejavy 
hlásenia sa k slovenskému etnickému spoločenstvu)

Dokladom o tom, že žiadateľ nie je štátnym občanom SR, môže byť iba jeho čestné vyhlásenie 
vykonané na MZV SR alebo pred zastupiteľským úradom SR. Z vyhlásenia musí byť zrejmé, že mu 
doteraz neboli vydané doklady svedčiace o štátnom občianstve SR a že nemá vedomosť o tom, že 
nadobudol  štátne  občianstvo  SR  (narodením  po  rodičoch,  opciou,  voľbou,  udelením  štátneho 
občianstva a pod..). Ak po podaní žiadosti o priznanie postavenie zahraničného Slováka vzniknú 
pochybnosti o tom, či žiadateľ nie je občanom SR, musí sa táto pochybnosť odstrániť najneskôr do 
rozhodnutia  Ministerstva  zahraničných vecí  SR (ďalej  len „MZV SR“) o podanej  žiadosti  a  to 
vyžiadaním si osvedčenia o štátnom občianstve.

 

Osoba,  ktorá  žiada  o  priznanie  postavenia  zahraničného  Slováka  (ďalej  len  „žiadateľ“)  svoju 
slovenskú národnosť alebo slovenský etnický pôvod preukazuje  dokladom potvrdzujúcim túto 
skutočnosť napr.:

- rodný list, krstný list, sobášny list, úmrtný list alebo iný výpis z matriky alebo

- osvedčenie o štátnom občianstve alebo

-osvedčenie o trvalom pobyte žiadateľa alebo

- vysvedčenie zo školy obsahujúcej údaj o jeho národnosti alebo

- iný doklad, ktorý spĺňa znaky verejnej listiny, kde je uvedený údaj o národnosti žiadateľa alebo 
niekoho z jeho predkov v priamom rade do tretieho pokolenia, ktorý bol slovenskej národnosti. 

Ak  si  uvedené  doklady nemôže  zabezpečiť,  preukazuje  sa  písomným svedectvom krajanskej 
organizácie registrovanej v štáte jeho pobytu, ktorá prejavuje záujem o udržiavanie a rozvíjanie 
všestranných  stykov  a  spolupráce  so  Slovenskou  republikou  a  Slovákmi  a  zároveň  združuje 
krajanov  –  zahraničných  Slovákov  trvalo  žijúcich  v danom štáte  alebo  krajanov  i  cudzincov  – 
rodinných  príslušníkov  krajanov  a  ostatných  priateľov  a  sympatizantov  daného  štátu  so 



Slovenskom.  Ak  taká  organizácia  neexistuje,  tak  svedectvom  aspoň  dvoch  zahraničných 
Slovákov , ktorí žijú v tom istom štáte a bol im vydaný preukaz zahraničného Slováka.

     Slovenské kultúrno-jazykové povedomie žiadateľ preukazuje výsledkami 
svojej  doterajšej  činnosti,  svedectvom  krajanskej  organizácie 
pôsobiacej  v mieste  jeho  pobytu,  alebo  ak  taká  nie  je,  svedectvom 
aspoň dvoch zahraničných Slovákov, ktorí s nimi žijú v štáte pobytu. 

   Dokladom  potvrdzujúcim  kultúrno-jazykové  povedomie môže  byť 
doklad o  nadobudnutí  vzdelania  na  škole  v SR alebo  na  slovenskej 
menšinovej  škole  alebo  lektoráte  v zahraničí,  doklad  o  členstve 
v niektorom  zo  slovenských  krajanských  spolkov  alebo  organizácií 
v zahraničí alebo slovenských cirkevných zborov v zahraničí, prípadne 
svedectvo  o  výsledkoch  svojej  činnosti  pre  menšinu  a  menšinovú 
kultúru (napr. o slovenskej literárnej a inej kultúrnej tvorbe) apod.. 
Takýto doklad žiadateľ nemusí priložiť k žiadosti o priznanie štatútu 
zahraničného  Slováka,  ak  ju  predkladá  osobne  na  zastupiteľskom 
úrade SR alebo na MZV SR a priamo preukáže zákonom požadované 
skutočnosti.

Žiadosť o priznanie postavenia zahraničného Slováka.
Písomnú žiadosť o priznanie postavenia zahraničného Slováka podáva žiadateľ na zastupiteľských 
alebo konzulárnych úradoch SR v zahraničí alebo na útvare konzulárneho odboru MZV SR.

Na  zastupiteľských  alebo  konzulárnych  úradoch  SR  v zahraničí  ju  môže  podať  osobne alebo 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa (zdravotné postihnutie, vek, vzdialenosť...) poštou. 
Na útvare konzulárneho odboru MZV SR ju môže podať len osobne.

K žiadosti priloží potrebné doklady (originály, príp. overené fotokópie), a to:

- rodný list (sobášny list predkladajú vydaté žiadateľky), 

- platný doklad o svojej totožnosti alebo platný cestovný doklad 

- doklad potvrdzujúci slovenskú národnosť alebo skutočnosť, že slovenskú národnosť mal niekto 
z jeho priamych predkov až do tretieho pokolenia

- doklad potvrdzujúci slovenské kultúrno-jazykové povedomie žiadateľa

-výpis  z registra  trestov  SR  a  doklad  o  bezúhonnosti  zo  štátu,  v ktorom žije  nie  starší  ako  6 
mesiacov, ktorým preukazuje, že sa nedopustil konania, ktoré je podľa zákonov SR úmyselným 
trestným činom

- doklad o tom, že netrpí nákazlivou chorobou, ktorej šírenie je trestné podľa Trestného zákona, 
vydaný  ošetrujúcim  lekárom  alebo  zdravotníckym  zariadením  na  území  SR  alebo  v štáte, 
v ktorom žije (čo sa považuje za nákazlivú chorobu uvádza vyhl. MS SR č. 105/1987 Zb.)

- dve fotografie

-správny poplatok za podanie žiadosti

- ak žiadateľ žiada o priznanie postavenia zahraničného Slováka aj pre svoje dieťa, mladšie ako 15 



rokov, pripojí k žiadosti jeho rodný list 

Ak je potrebné, pripojí žiadateľ k žiadosti aj:

- doklad potvrdzujúci priamy príbuzenský vzťah žiadateľa k svojmu predkovi v prípade, ak od neho 
odvodzuje svoj slovenský pôvod

-  ak  nemá  žiadateľ  viac  ako  70  rokov,  doklad  potvrdzujúci  skutočnosť,  že  je  poberateľom 
starobného  alebo  invalidného  dôchodku,  na  základe  ktorého  si  môže  uplatniť  50  % zľavu 
z cestovného lístka v doprave

O žiadosti rozhodne MZV SR do 60 dní odo dňa jej prijatia. Na konanie o rozhodovaní o žiadosti sú 
príslušné ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Ak 
MZV  SR  žiadosti  vyhovie,  vydá  žiadateľovi  preukaz  zahraničného  Slováka prostredníctvom 
zastupiteľského úradu SR v mieste pobytu žiadateľa. Osobitné správne rozhodnutie sa vydáva len 
v prípade, že MZV SR žiadosť zamietne.

Preukaz zahraničného Slováka (ďalej len „preukaz“).
Preukaz sa vydáva osobe, ktorá je staršia ako 15 rokov a spĺňa podmienky uvedené v tomto zákone 
(viď vyššie). Deti mladšie ako 15 rokov sa na žiadosť žiadateľa zapíšu do jeho preukazu, ak to 
umožňujú medzinárodné zmluvy, ktorými je SR viazaná.

Údaje, ktoré sa zapisujú do preukazu sú uvedené v § 4 ods. 1 tohto zákona. V preukaze uvedené 
údaje  musia  zodpovedať  skutočnosti.  Držiteľ  preukazu  je  povinný  oznámiť  zmenu  údajov 
prostredníctvom príslušného zastupiteľského úradu SR, konzulárneho úradu SR alebo MZV SR a 
požiadať o výmenu preukazu.

Preukaz sa  vydáva  na  neurčitý  čas a  platí  len s platným cestovným dokladom alebo s platným 
dokladom o totožnosti osoby. Preukaz je platný len na území Slovenskej republiky a nenahrádza 
doklad o totožnosti osoby ani cestovný doklad.

Preukaz sa nevydá osobe:

-mladšej ako 15 rokov,

- ktorá vykonáva činnosť poškodzujúcu záujmy SR a ktorej konanie vykazuje znaky skutkových 
podstát trestných činov uvedených v Trestnom zákone (napr. trestné činy I. hlavy osobitnej časti 
TZ a pod..)

- ktorá sa dopustila úmyselného trestného činu 

Vprípade, že sa držiteľ preukazu dopustí úmyselného trestného činu, za ktorý mu bol uložený trest 
vyhostenia, preukaz sa mu odníme a zanikne mu postavenie zahraničného Slováka.

Preukaz  umožňuje  jeho  držiteľovi  a  jeho  deťom  zapísaným  v preukaze  uplatniť  si  nárok  na 
zvýhodnenia vyplývajúce z tohto zákona na vecne príslušnom úrade, ministerstve alebo príslušnej 
inštitúcii v SR.

Vstup zahraničného Slováka na územie SR a jeho pobyt na ňom.
Pri  vstupe  na  územie  SR  sa  na  zahraničného  Slováka  vzťahujú  rovnaké  podmienky  ako  na 
cudzincov. Vízum a písomné pozvanie sa nevyžadujú od občanov štátu, s ktorým má SR uzavretú 
dohodu o zrušení vízovej povinnosti pre všetky druhy cestovných dokladov.

Zahraničný Slovák je oprávnený zdržiavať sa dlhodobo na území SR. Povolenie na dlhodobý pobyt 
sa  v prípade  zahraničných  Slovákov  nevyžaduje.  To  pre  zahraničného  Slováka  na  rozdiel  od 
cudzinca,  ktorému nebolo  priznané  postavenie  zahraničného  Slováka,  znamená  viaceré  výhody 
súvisiace  s jeho  pobytom  v SR,  štúdiom,  zamestnaním,  liečením,  podnikaním,  udržiavaním 



rodinného  zväzku,  prípadne  iným účelom pobytu.  Tieto  výhody spočívajú  v tom,  že  cudzinec, 
ktorému bolo priznané postavenie  zahraničného Slováka tým, že nepodáva žiadosť o povolenie 
dlhodobého  pobytu,  nemusí  predkladať  ani  doklady  potvrdzujúce  účel  pobytu,  zabezpečenie 
prostriedkov na pobyt a zabezpečenia ubytovania. Cudzincovi, ktorému nebolo priznané postavenie 
zahraničného Slováka, sa môže povoliť dlhodobý pobyt len na dosiahnutie jedného účelu a len na 
dobu 1 roka. Táto doba sa síce môže opakovane predlžovať, ale vždy iba o 1 rok.

Zahraničný Slovák sa na území SR môže zdržiavať časovo neobmedzene a za viacerými účelmi.
Zahraničný Slovák môže podať žiadosť o trvalý pobyt v SR v zahraničí na zastupiteľskom úrade SR 
alebo na príslušnom útvare Policajného zboru v SR. Ostatní cudzinci si takúto žiadosť môžu podať 
iba  v zahraničí  na  slovenskej  diplomatickej  misii  alebo  konzulárnom  úrade  v štáte,  ktorého  je 
držiteľom cestovného dokladu alebo v štáte, v ktorom má bydlisko.

Povolenie na trvalý pobyt možno cudzincovi udeliť na účely zlúčenia rodiny, ak manžel cudzinca 
alebo jeho nezaopatrené dieťa mladšie ako 18 rokov sú štátnymi občanmi SR a majú trvalý pobyt na 
území SR alebo ak je to odôvodnené zahraničnopolitickými záujmami Slovenskej republiky.

Práva zahraničného Slováka na území SR.

Zahraničný Slovák má právo počas svojho pobytu v SR požiadať:

a) o prijatie na štúdium na ktorúkoľvek školu nachádzajúcu sa na území SR 
- právo zahraničného Slováka o prijatie na štúdium na ktorúkoľvek školu počas jeho pobytu v SR, 

ale nezakladá právo na štúdium za rovnakých podmienok ako u občanov SR. Všetky práva i 
povinnosti zahraničný Slovák nadobudne, len ak sa stane štátnym občanom SR - to sa vzťahuje 
napr. na práva týkajúce sa využívania rozličných hmotných výhod (pôžičiek, štipendií, poistenia 
a pod..)

-držiteľ preukazu zahraničného Slováka môže študovať na vysokej škole a súkromnej strednej škole 
na vlastné náklady, ktoré uhrádza príslušnej  škole na základe dohody o výške poplatkov za 
štúdium,  ubytovanie  a  stravovanie.  Túto  dohodu uzatvára  na  základe  všeobecne  záväzných 
právnych predpisov platných v SR.

- štúdium na štátnej strednej škole je bez úhrady.

- zdravotné poistenie si zahraničný Slovák – samoplatca môže riešiť prostredníctvom ním zvolenej 
zdravotnej poisťovne v SR a poplatky si hradí vo vlastnej réžii.

- zahraničný Slovák môže požiadať Ministerstvo školstva SR o priznanie vládneho tzv. krajanského 
štipendia, a to vždy do 31.3. kalendárneho roka.

- predpokladom úspešného  štúdia  na  školách  v SR je  okrem zákonom a  fakultou  stanovených 
podmienok  ovládanie  slovenského  jazyka.  Ak  uchádzač  neovláda  slovenský  jazyk,  môže 
požiadať  o  zaradenie  do  ročnej  jazykovej  prípravy v Ústave  jazykovej  a  odbornej  prípravy 
zahraničných študentov UK Bratislava. 

b) o prijatie do zamestnania bez vydania povolenia na pobyt na území SR a bez povolenia na 
zamestnanie
- na  základe  zákona  č.  387/1996  Z.z.  o  zamestnanosti  v znení  neskorších  predpisov  môže 

zamestnávateľ, ktorý má sídlo na území SR prijať do zamestnania zahraničného Slováka bez 
udelenia povolenia na dlhodobý pobyt a povolenia na zamestnanie.

c) o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky z dôvodov hodných osobitného zreteľa
 



- bez splnenia podmienok uvedených v § 7 ods. 1 zákona č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve SR 
v znení  neskorších  predpisov  štátne  občianstvo  SR  možno  udeliť  žiadateľovi  z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa, najmä ak ide o osobu, ktorá sa významne zaslúžila o prínos pre 
Slovenskú republiku v oblasti  ekonomickej, vedeckej, kultúrnej a technickej, alebo o osobu, 
ktorej bolo priznané postavenie zahraničného Slováka

- postavenie zahraničného Slováka je iba jeden z dôvodov hodných osobitného zreteľa, na základe 
ktorého  možno  žiadateľovi  udeliť  štátne  občianstvo  SR a  nezakladá  právny nárok  na  jeho 
získanie ani iné zvýhodnenie

d)  o  povolenie  výnimky  na  výplatu  dávok  dôchodkového  zabezpečenia  do  cudziny,  ak  splní  
podmienky nároku na ich poskytovanie na území SR
-toto ustanovenie umožňuje zahraničnému Slovákovi,  ktorý splní  podmienky nároku na výplatu 

dávky dôchodkového zabezpečenia požiadať o výnimku z ustanovení § 103 zákona č. 100/1988 
Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov – 

-v zmysle § 103 zákona č. 100/1988 Zb. na dávky a služby nemajú nárok občania, ktorí nemajú 
trvalý pobyt na území SR. Dávky sa nevyplácajú do cudziny a nepatria za čas, po ktorý sa 
oprávnený zdržiava v cudzine trvale. Služby sociálnej starostlivosti sa počas pobytu v cudzine 
neposkytujú. Tieto ustanovenia platia iba vtedy, ak medzinárodná zmluva neustanoví inak.

- z toho možno odvodiť,  že ak cudzinec,  ktorý pracuje na území SR a splní všetky podmienky 
nároku na výplatu dávky dôchodkového zabezpečenia ustanovené zákonom č. 100/1988 Zb., 
dávka sa mu prizná a vypláca do cudziny len v prípade, ak je uzatvorená dvojstranná zmluva so 
štátom, v ktorom má trvalý pobyt.

 

Zahraničný Slovák na území SR má právo vlastniť a nadobúdať nehnuteľnosti za podmienok 
uvedených v § 19 zákona č. 202/1995 Z.z. devízový zákon:

a)dedením,

b) pre diplomatické zastúpenie cudzieho štátu za podmienky vzájomnosti,

c)ak ide o nehnuteľnosť nadobúdanú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, z ktorých iba 
jeden  je  cudzozemec,  alebo  ak  má  cudzozemec  nadobúdať  nehnuteľnosť  od  manželov, 
súrodencov,  rodičov alebo  prarodičov;  to  neplatí,  ak  sa  na  nadobúdanie  vlastníckeho práva 
k nehnuteľnosti vzťahuje osobitný predpis,

d) výmenou tuzemskej  nehnuteľnosti,  ktorú vlastní,  za  inú  tuzemskú nehnuteľnosť,  ktorej  cena 
zistená  podľa  osobitného  predpisu  neprevyšuje  cenu  pôvodnej  nehnuteľnosti  zistenú  podľa 
osobitného predpisu,

e) ak má predkupné právo z titulu podielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti; to neplatí, ak sa na 
nadobúdanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vzťahuje osobitný predpis,

f) ak ide o stavbu, ktorú cudzozemec vystaval na pozemku vo svojom vlastníctve,

g) ak tak výslovne ustanovuje osobitný zákon.

V zmysle § 20 zákona č. 258/1993 Z.z. o železniciach SR; § 30 zákona č. 164/1996 Z.z. o dráhach a 
§ 15 zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave poskytne štát zahraničnému Slovákovi,

a)ktorý  je  poberateľom  starobného  dôchodku  alebo  invalidného  dôchodku,  50%  zľavu  z ceny 
cestovného  lístka  v miestnej  hromadnej  doprave,  vo  vnútroštátnej  pravidelnej  autobusovej 
doprave,



b) ktorý  dovŕšil  70  rokov  svojho  veku,  bezplatnú  dopravu  v miestnej  hromadnej  doprave,  vo 
vnútroštátnej železničnej a vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave 

Nárok na poskytnutie týchto zliav preukazuje zahraničný Slovák preukazom zahraničného Slováka 
s označením písmena „D“, ktorý mu vydá MZV SR.  

Pôsobnosť ústredných orgánov štátnej správy.
Ministerstvo zahraničných vecí SR:

▪ rozhoduje o priznaní postavenia zahraničného Slováka a o jeho odňatí,

▪ vedie evidenciu držiteľov preukazu,

▪ riadi a koordinuje tvorbu a výkon zahraničnej politiky štátu vo vzťahu k zahraničným

  Slovákom,

▪ vypracúva dlhodobú koncepciu štátnej politiky vo vzťahu k zahraničným Slovákom 

   v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy.

 

Ministerstvo kultúry SR:

▪ koordinuje a zabezpečuje pomoc štátnych a neštátnych ustanovizní Slovenskej republiky 

   zahraničným Slovákom v záujme udržania ich slovenskej identity,

▪ koordinuje a zabezpečuje v rámci štátneho informačného systému dokumentačnú činnosť o 

   zahraničných Slovákoch a utvára podmienky na sprostredkovanie informácií o dianí na 

   Slovensku pre zahraničných Slovákov.

 

Ministerstvá a ďalšie ústredné orgány štátnej správy v rámci svojej pôsobnosti sa podieľajú na 
tvorbe a výkone štátnej politiky SR vo vzťahu k zahraničným Slovákom.


	Analyza o Zákone o zahraničných Slovákoch
	     Slovenské kultúrno-jazykové povedomie žiadateľ preukazuje výsledkami svojej doterajšej činnosti, svedectvom krajanskej organizácie pôsobiacej v mieste jeho pobytu, alebo ak  taká nie je, svedectvom aspoň dvoch zahraničných Slovákov, ktorí s nimi žijú v štáte pobytu. 
	   Dokladom potvrdzujúcim kultúrno-jazykové povedomie môže byť doklad o nadobudnutí vzdelania na škole v SR alebo na slovenskej menšinovej škole alebo lektoráte v zahraničí, doklad o členstve v niektorom zo slovenských krajanských spolkov alebo organizácií v zahraničí alebo slovenských cirkevných zborov v zahraničí, prípadne svedectvo o výsledkoch svojej činnosti pre menšinu a menšinovú kultúru (napr. o slovenskej literárnej a inej kultúrnej tvorbe) apod.. Takýto doklad žiadateľ nemusí priložiť k žiadosti o priznanie štatútu zahraničného Slováka, ak ju predkladá osobne na zastupiteľskom úrade SR alebo na MZV SR a priamo preukáže zákonom požadované skutočnosti.


